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Garaiak aldatu dira. Hezkuntza
sistema ere bai. Jolastokiek eta
jolastokien erabilerak, ordea,
duela hainbat urte bezala jarrai-
tzen dute. Aspaldi diseinatutako
eraikinek eta espazioek gaur
egungo ohiturak eta jokamoldeak
baldintzatzen jarraitzen dute.

Zaragueta eskolan ere bai. Jo-
lastoki handi bat. Jokalekuak eta
frontoia. Jokalekuena da jolasto-
kiaren ia eremu guztia eta erdigu-
nea. Futbola eta saskibaloia na-
gusi. Baloia jaun eta jabe. Jokale-
kuetan, mutilak eta neskaren bat
jolasean. Gainerakoek, futbola
eta saskibaloia gustatzen ez zaien
mutilek eta neska gehienek, jo-
lastokiaren periferian aurkitu be-
har dute beren txokoa: arkupean,
eskilaretan... Ez dute, ez zerbait
ezberdina egitera animatuko di-
tuen elementurik, ez lasai egote-
ko espazio propiorik.

Egoera, baina, aldatzera doa.
Zaragueta eskolako komunitate-
ak jolastokia aldatzeko prozesua
abiatu zuen duela bi ikasturte,
Patio bat, hamaika aukera proiek-
tuaren bidez.

Jolastokiaren eraldaketa plan-
teatzeko hainbat faktorek bat
egin zuten, Ainhoa Zumeta Haur
Hezkuntzako (HH) irakasle eta
proiektuaren arduradunetako ba-
ten esanetan. Alde batetik, HHko
maila bereko ikasleak gela ezber-
dinetan ibiltzen hasi zirela: «Ikusi
genuen gela barruko jardun ho-
rrek ispilua izan behar zuela jolas-
tokian».

Bestetik, Lehen Hezkuntzan jo-
kalekuek eta baloi jolasek sekula-
ko indarra zutela, eta bazterrean
geratzen zirela baloiarekin jolastu
nahi ez zutenak. «Horiei ere nola-

baiteko baldintzak eman behar zi-
tzaizkien».

Eta, horiez gain, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako ikasketen
sorrerak premia berriak eragin zi-
tuen. Jolastokia LHrako diseina-
tuta baitago, eta batzuetan jolas-
tokian bat egiten baitute LHkoek
eta DBHkoek.

Eskolak bere egin zuen jolasto-
kia aldatzeko premia. Baina, nola
egin?Berritzegunearekin harre-
manetan jarri ziren; jolastokia al-
datu duten ikastetxeetako ere-
duak ikusi zituzten; eta Tipi ahol-
kularitza enpresa ezagutu zuten.

Jolastokia eraldatu bai, baina ez
edozein modutara, prozesuak be-
rak ere izan behar zuen eraikitzai-
lea, ez zuten helduen begiradare-
kin eta erabakiekin egin nahi.
«Eskola komunitate guztia inpli-
katu nahi genuen, baina bereziki
ikasleak», nabarmendu du Zume-
tak, «ikasleek adierazi behar dute
zer nahi duten».

Jabetu, asmatu, eraldatu
Proiektuak hiru epe ditu: lehena,
espazioaz jabetzea; bigarrena,
espazioa asmatzea; eta, hiruga-
rrena, espazioa eraldatzea.

Hamaika aukera
jolastokiarentzat
Jolastokia eraldatzeko prozesua egiten ari da Zaraguetako 
komunitate osoa • Ideiak bateratzea izango da hurrengo urratsa

Ikasleek jolas eta material berriekin esperimentatu ahal izan dute jolastokia



rietatik gauzatze bidean jarriko
direnak, guztiak proiektu batean
bateratzeko. Berez, ez da prozesu
erraza. Baina Zaraguetak abiatu-
tako bidean bada elementu la-
gungarri bat: «Harrigarria izan da
ikustea denok, bai helduok, bai
ikasleek, nahiko gauza antzera-
koak bilatzen ditugula. Gainera,
oso bideragarriak eta uztartzeko
modukoak dira».

Udalaren parte hartzea
Eta zeintzuk dira antzeko helburu
edo elementu berri horiek? Espa-
zio guztiak baliatzea; elementu
natural gehiago erabiltzea; estali
gabeko futbol jokalekua berran-
tolatzea; HHkoei gorputz mugi-
mendua lantzeko elementuak es-
kaintzea; ura erabiltzeko jolasak
jartzea; LHkoei, kirolez aparte,
beste jolas batzuetarako espazio
egokiak sortzea; agertoki txiki
bat jartzea; DBHkoei lasai egote-
ko espazio intimoak sortzea...  

Behin proiektua osatuta, udale-
ra joan beharko dute, agintariei
aurkezteko eta proiektua gauza-
tzeko moduak hitzartzeko. «Uda-
lak parte hartze handia izango du,
diruan eta segurtasunean batez
ere». Dena ez da egongo, ordea,
udalak emango duen laguntzaren
mende. Jolastokiko elementu ba-
tzuk egiteko ikasleek, irakasleek
eta gurasoek parte hartu dezake-
tela uste du Zumetak. DBHko ira-
kasleek, esaterako, Teknologia
ikasgaian; gurasoek, berriz, haie-
kin eta haientzat antolatutako tai-
lerren baten bidez.

Jolastokiaren eraldaketa epe lu-
zerako prozesua da. Gauzak
etengabe probatu behar direla
uste du Zumetak, eraldaketa xu-
meen bidez. «Lehenengo urtea
izan daiteke probak ikusteko eta
gero egin daiteke apustu handia-
goa, beharra ikusten bada». 

«Uste dut zailena egin dugula»,
dio, konbentzituta. «Duela hiru
edo lau urte, gaia atera zenean,
elkarrengandik oso urrun geun-
den denok. Bakoitzak bere mun-
dutik bizi zuen eta bere beldurrak
zituen. Baina elkar entzun dugu,
bestearen beharrez jabetu gara,
beldurrak arindu dira, zer den
gauzagarria eta zer ez ikusi du-
gu... Bagoaz».

gorputz heziketa eskaintzeko eta
eskola kirolerako espazioa ber-
matu behar da.

Hori bermatuko litzateke fron-
toiko futbol eta saskibaloi jokale-
kuekin, eta, beraz, aukera egon-
go litzateke beste futbol jokale-
kua, estali gabekoa, kentzeko.
«Perfektua da», Zumetaren iri-
tziz, «HHtik datorren trantsizioa
egiteko aukera ematen baitu».
Zehaztapen bat, ordea: «Oraindik
ametsetan ari gara».   

Orain hitzartu egin behar dira
amets indibidual eta kolektibo ho-

2017-2018 ikasturtean egin zi-
tuzten espazioaz jabetzeko ekin-
tzak ikasleek eta irakasleek. Jo-
lastokiko eremu ezberdinak iden-
tifikatu eta baloratu zituzten:
gustuko zituztenak; hobetu beha-
rrekoak; non, norekin eta zertan
egoten ziren... Ikasleek informa-
zio asko eman zuten. LHko ikasle-
ek gustuko jolastokia ere irudika-
tu zuten marrazkien bidez.

Aurtengo ikasturtean egin dute
jolastokia amesteko fasea. Ikas-
leek, irakasleek, langileek eta gu-
rasoek parte hartu dute ameste
fasean. Ikasle batzorde bat sortu
dute, ikasle guztiek prozesuan
ahotsa izateko. Guztiek amestu
eta proposatu ahal izan dute. Ba-
naka eta taldeka. Marrazkiekin
eta baita maketekin ere. 

Amesteak ez du mugarik. Hala
atera dira, esaterako, igerilekua
edota tirolina jartzeko proposa-
menak. Proposamenek, baina,
zenbait baldintza bete behar izan
dituzte: espazio guztiak aintzat
hartzea, adin ezberdinetako ikas-
leek harremana eduki ahal izatea,
genero berdintasuna zaintzea...
Bestelako mugak ere badaude:
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amesteko prozesuan.

‘‘Harrigarria izan da
ikustea denok, bai
helduok, bai ikasleok,
antzeko gauzak 
bilatzen ditugula»

Ainhoa Zumeta
Proiektuaren arduradunetako bat



Rebeka Zamorano bere gelako or-
dezkaria izaten ari da jolastokia-
ren eraldaketa prozesuan: bilere-
tan parte hartu, entzundakoa
ikaskideei azaldu... Jolastoki berri
bat amestu dute. Aurrena ma-
rrazkien bidez; gero, taldeka, es-
kolako plano baten gainean ma-
ketak eginez. 

Zamorano ez da jolas orduan
futbolean jolasten dutenetakoa.
Lagunekin hitz egiten edota ba-
loiarekin «beste zerbaitera» jo-
lasten pasatzen du jolas ordua.
«Ia leku guztietan futbolean jo-
lasten dute», dio, etsipen pixka
batekin. «Futbol jokalekuren bat
kendu eta beste zerbait jarriko
nuke».

Ez da bere eskaera bakarra.
Haur Hezkuntzako umeengandik
gertuago egon nahi du. «Ez digu-
te uzten umeen parkera pasa-
tzen, baina guk umeekin ere jo-
lastu nahi dugu».

Gustatzen ari zaio prozesua.
Ikasleek iritzia eman ahal izatea.
Ikasleek esandakoa aintzat har-
tzen saiatzen ari direla uste du.
«Azkenean», nabarmendu baitu
Zamoranok, «gu gara bertan ego-
ten garenak».

Rebeka Zamorano
LH5eko ikaslea

«Futbol 
jokalekuren bat
kenduko nuke»

Talde eragileko kidea da, proze-
sua gidatzen ari denetakoa. Zara-
guetara iritsi berritan harrapatu
zuen prozesuak, baina ezagutzen
zituen jolastokiak eraldatzeko
prozesuak, bai Hernanin, bai Do-
nostian.

Prozesuan atera den aukereta-
ko bat da futbol jokalekuren bat
kentzea. Erresistentzia gehiago
espero zuen ikasle futbolzaleen
aldetik: «Hasieran harrituta gera-
tu ziren, baina alternatibak ikusi
zituztenean, jabetu ziren futbolaz
gain beste hainbat gauza egin zi-
tzaketela».

Barriuso harritu egin da, ikasle-
en, irakasleen eta gurasoen pro-
posamen asko oso antzekoak di-
relako ere. «Horrek bidea erraz-
tuko du». Izan ere, proposame-
nak bateratzeko eta gauzatzeko
garaia iristear da. Udalari aurkez-
tu beharko diote, eta, orain arte-
ko adostasuna ikusita, horrek
proiektua indartuko duela uste
du. «Dena den, proiektua gauza-
tzeko bidean hainbat traba izan
ditzakegu: segurtasuna, homolo-
gazioak, dirua, baimenak... Arris-
kua da sortutako grin hori zapuz-
tea».

Julen Barriuso
LH2ko tutorea

«Bidea erraztuko
du proposamenak
antzekoak izateak»

Semeak esan izan dio ez duela
ondo pasatu jolastokian eta, neu-
rri batean horrek bultzatuta, pro-
zesuan parte hartzea erabaki
zuen. Iruditzen zaio ez daukala
zentzu askorik adin guztietako
ikasleentzat berdin diseinatutako
jolastoki batek.

Proiektua asko gustatu zaio.
Ohar bat egin du: DBHko guraso
gutxi zeuden gurasoentzat anto-
latutako bileretan. Pozik dago, or-
dea, nahi zuen guztia esan eta
proposatu ahal izan zuelako. Pro-
zesuaren helburuetako bat ames-
tea da, «baina nik ez nuen gehiegi
amestu, ideia praktikoen, gauza-
tu daitezkeenen alde egin nuen».

Bi proposamen nagusi egin zi-
tuen. Bata,  DBHko ikasleek jolas
garaian eskolatik atera ahal iza-
tea: «Jolastokia oso itxia da eta
DBHkoak gauza berriak aurkitze-
ko garaian daude».

Beste proposamena izan zen
gazteentzat gelaren edo txokoren
bat jartzea, «lasai egon ahal iza-
teko». Ez leku itxi soil bat: «Pale-
tekin, kuxinekin, aldizkariekin,
mahai jolasekin, haien jakin-mina
bultzatu dezaketen elementue-
kin... Arauekin ere bai, jakina».

Maria Ocariz
Gurasoa, semea du DBH3n 

«Gazteek gela edo
txoko bat behar
dute lasai egoteko»
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IKASLE OHIAK

RUTH ARAMENDI 
AGINAGA

Haur Hezkuntzako goi mailako
zikloko ikaslea. 
Karela kiroleko monitorea

URTERIK ONENAK

Zaragueta Herri Eskolan eman
nituen nire bizitzako urterik ho-
berenak. Eskolan beste familia
bat topatu nuen. Gela eta adin
desberdinetako lagunez osatu-
riko familia. Harreman hurbila
eta goxoa genuen eskolako ko-
munitatea osatzen genuenon ar-
tean. Ikasle, irakasle, guraso
eta eskolako langile guztiok eza-
gutzen genuen elkar. Eta Komu-
nitatearengandik babestua eta
maitatua sentitu nintzen beti.

Nire bizitzan hain garrantzi-
tsua den kirolarekiko dudan lo-
tura ere, neurri handi batean,
Zaraguetan jaso nuen heziketa-
rengatik eta izan nituen bizipe-
nengandik datorkidala uste dut.
Dagoen ingurune paregabeak
kirola egitera bultzatzen zaitu.
Han ibiltzen ginen denok elka-
rrekin futbolean, sokasaltoan
edo zuhaitzetan gora eta be-
hera. Eskola kirolan ere pozik
hartzen genuen parte. Eta go-
goan ditut Guraso Elkarteak as-
teburuetan antolatzen zituen
mendi irteerak ere. Primeran
pasatzen genuen!!!

Zaragueta Herri Eskolan hazi
eta hezi nintzen ni; lagunartean,
giro goxoan, itsasoko kresala
usainduz eta jolas garaietan
jangelako Korok eskaintzen ziz-
kigun sagarrak janez.

MOTZEAN

Surf ikastaroa

DBH3 eta DBH4 • DBHko ikasleok surf ikastaro trinkoa egin dugu,
bigarren urtez, Zarautzen. Eguraldia eta olatuak lagun, astelehen
eta ostegun goizak ederki hasi ditugu surfeko oholaren gainean
olatuak zeharkatzen. Aukera paregabea izan da genekiena sakon-
tzeko eta lagunartean jarduera fisiko eder hau egiteko.

Egonaldia Barrian

LH5 • Lau egun zoragarri pasa-
tu genituen martxoaren 25etik
28ra Barrian (Araba). Oso ondo
antolatuta daude ekintza guz-
tiak: jolasak, gelak eta, batez
ere, janaria. Jolas berri asko
ikasi ditugu: mari jolasa, ban-
dera jolasa, itsu jolasa... Eskola
bakoitzak bere jolas gela zuen.
Mantalak margotu genituen eta
baita gailetak goxoak egin ere.
Dastatu ahal izateko asmakizu-
nak asmatu behar izan geni-
tuen.

Arritxulon

HH5, LH1 eta LH2 • Mendi
buelta, eskulanak, eskalada eta
dantzaldia —guri gustatzen zai-
gun musikarekin— egin geni-
tuen Oiartzungo Arritxulo ater-
petxean. Oso toki ederra da la-
gunekin joateko.

Zumaiako flysch-era irteera

DBH3 • Zumaiako flysch-a bisitatu genuen martxoaren 27an, Su-
sana eta Ana DBHko Biologia eta Geologia irakasleekin. Lehendabi-
zi, Algorri Interpretazio Zentroa bisitatu genuen. Bertan asko ikasi
genuen harriei eta Zumaiako flyschari buruz. Oso interesgarria
izan da flyscheko harrietan Lurrari gertatutakoaren aztarnak ikus-
tea, eta flysch-a, Lurraren historiaren liburua, irakurtzen ikastea.

Abaromendi 11, 20810 Orio • 943 894 052 • zaraguetaeskola@gmail.com • www.zaragueta.net



JON SARASOLA
Goputz Hezkuntzako irakaslea

«Kontzientzia 
pizten ari zaigu
osasunari buruz»
Gorputz Hezkuntzako irakaslea
eta osasun proiektuaren koordi-
natzailea da Jon Sarasola. Jar-
duera fisikoaren eta naturaren
maitale amorratua. Osasun ona
izatea ezinbestekotzat jotzen du
inguruneaz modu aktiboan goza-
tu ahal izateko. Osasuna asko
zaintzen du. «Orioko ikastetxean
egotea zoragarria da niretzat, ko-
kaleku paregabea duelako: ibaia,
itsasoa, mendia, bidegorria, pa-

sealekua... Ingurune hau izatea
da osasuna lantzeko gehien moti-
batzen nauena. Ikasleei horixe
helarazten saiatzen naiz: segi eta
atera zukua zuen inguruneari».
Osasunarekin zerikusia duen
proiektu berritzaile bat du es-
kuartean Zaragueta Herri Es-
kolak. Zertan datza?
Orain urtebete sartu ginen
proiektuan. Europako proiektu
bat da eta orduan sortu berria

zen. Elkarlanean jarduten dugu
gobernuz kanpoko erakundeekin
zein Europako Batasuneko era-
kundeekin. Aurtengoa bigarren
urtea da eta oso pozik gaude.
Osasunaren inguruko kontzien-
tzia handia pizten ari zaigu.

Ikasturtean zehar adituen pres-
takuntza saioak jasotzen ditugu,
beste ikastetxe batzuekin batera,
eta ikastetxean ikusten ditugun
alderdi negatiboak diagnostika-
tzen ditugu. Gero, irtenbideak
proposatzen eta ekintza zuzenak
bideratzen ditugu, alderdi negati-
bo horiek hobetzeko. Ondorioak
ebaluatzen ditugu, ea helburuak
lortu ditugun aztertzeko. Ikaslee-
kin harreman zuzena dugu proze-
suan. Haiek dira prozesuaren bi-
deratzaile nagusiak. 
Hiru ziurtagiri mota lor dai-
tezke: urrea, zilarra eta bron-
tzea. Aurten zer mailako ziur-
tagiria lortu du Zaragueta He-
rri Eskolak?
Zilarrezko ziurtagiria lortzeko lan
egin dugu aurten. Aurreko urtean
brontzea lortu eta gero, helburu
berri batzuk zehaztu genituen.
Horiek bete nahi izan ditugu. Aste
honetan bertan aurkeztu diogu
egiaztatzen taldeari  urtean zehar
egindako lanaren memoria. Zila-
rrezko ziurtagiria lortu dugula
esan dezaket.
Zein da proiektuaren helbu-
rua?
Ez da erraza proiektuaren helbu-
rua zehaztea. Osasuna oso gai
zabala da eta eta alderdi ezberdin
asko lantzen ditugu. Osasuna da
norbanakotik hasi, jakietatik pasa
eta arnasten dugun aireraino.
Guk, gure inguruneak eta gure
harremanek osasuntsuak izan
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Osasun 
asteko 
ekitaldiak,
ikasleen 
hitzetan

ARIKETAK • Goiza hasteko, energia oreka-

tzeko ariketak egin ditugu, ikasgelan bertan.

Erdi lo zeudenei esnatzeko balio izan die; ur-

durienei, berriz, lasaitzeko.

BILGAILUAK •Hamaiketakoa ekartzeko bil-

gailuak egin ditugu HH 5 eta LH1, LH2, LH3

eta LH4 mailetan.

REALEKOAK • Realeko Iraia Iparragirre eta

Igor Zubeldia jokalariak izan ditugu gure ar-

tean. Osasuna zaintzeko oinarriez hitz egin

dugu haiekin: lasai lo egitea, garbi jatea...

LOGOPEDA • HHko gurasoek aukera izan

dute Pfonoseko logopeda batekin jarduteko,

honako gaiari buruz: elikagaiak eta ohituren



behar dute. Proiektu honen bidez
horixe lortu nahi dugu.
Ohitura osasungarriak susta-
tzeko lau arlo nagusi lantzen
ditu proiektuak: jarduera fisi-
koa, elikadura, higiene ohitu-
rak eta aisialdi ohiturak. Zein
ekintza mota egin ditu edo
egiteko bidean da Zaragueta
Herri eskola arlo horietan?
Lau horiek izaten dira urteroko
ardatzak, eta lantzeko ekintzak
proposatzen ditugu. Ikasturtean
sukaldaritza saioak egin ditugu;
mugikortasun astea; Europako
eskola kirolaren eguna ere bai;
unitate bat landu dugu, irristai-
luetan ibiltzeko ohitura bultzatze-
ko; bide heziketaz eta alkohola
edatearen ondorioez jardun gara;
DYAkoek kaskoaren erabileraren
garrantziaz hitz egin digute; sur-
fa; arrauna... 
Nola ikusten dituzu gaur
egungo gazteak? Nolako ohi-
turak dituzte?
Gezurra badirudi ere, ez da erraza
gaztea izatea. Ikasleek denetarik
dute, oso malguak gara haiekin,
nahi dutena egin dezakete... Bai-
na gizartea oso konplexua da, az-
karregi bizi gara, informazio asko
dugu eta teknologiak gehiegizko
indarra hartu du. Ordenagailuak,
telebistak, sakelakoak... Pantai-
lak izugarrizko indarra du eta ez
da erraza alde batera uztea, men-
pekotasuna sortzen baitu.

Garrantzitsua da eguna ondo
antolatzea eta ohitura osasun-
tsuak izan ditzaten laguntzea. Ni-
retzat ezinbestekoak dira egune-
ro ondo lo egitea, garbi jatea eta
jarduera fisikoa egitea. Hori egi-
nez gero, zoriontsu bizitzeko pau-
so handi bat emango dugu.
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Kirola, hiria eta
parkea agurrean

garrantzia ahoaren garapenean.

JON SALSAMENDI • Orioko mutilen

arraun taldeko entrenatzaileak kirolak

bizitzan duen garrantziaz hitz egin digu. 

KOREOGRAFIA • Astea bukatzeko,

musika koreografia bat egin dugu esko-

lako ikasle guztiok elkarrekin.

Aurten ere, ikasturtean zehar di-
rua biltzen aritu eta gero,
DBH4ko ikasleek ikasturte
amaierako bidaia egin dute.
Huescan hasi zuten, eta Katalu-
nian bukatu. Indartsu ekin zioten
bidaiari: aurreneko bi egunetan
rafting-a —Murillo de Gallego
ibaian— eta paintballa egin zituz-
ten. Jacan zuten apartamentua.
Ginkana moduko baten bidez
ezagutu zuten Jaca. 

Huesca aldeko mendiak eta
abentura atzean utzita, Bartzelo-
nan pasatu zuten asteazkena. Hi-

riko eraikin nagusiak bisitatu zi-
tuzten: Antonio Gaudiren Sagra-
da Familia eta Güell parkea...

Bidaiari amaiera ematen haste-
ko, Saloura joan ziren. Ondo pa-
satu zuten Port Aventura jolas
parkean ostegunean. Ostiral goi-
zean, autobusean eseri eta, pena
handiz baina gustura, etxerako
bidea hartu zuten.

Ikasleek eskerrak eman nahi
dizkiete bidaia posible egin duten
guztiei: Zaragueta eskolari, he-
rriko dendariei eta zozketetako
txartelak erosi zituzten guztiei.
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